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NS14
Notas	Soltas	14	-	Fluxo	Fotográfico	Digital	em	Imagens

São	"Notas	Soltas",	as	que	enchem	este	livro	de	imagens.	E	porque

as	 aparências	 iludem,	 não	 há	 uma	 unicidade	 temática	 nas

fotografias,	mas	há	um	fio	condutor	que	as	une	a	todas,	o	Curso

de	Fluxo	Fotográfico	Digital,	do	Cenjor.	Há,	assim,	um	princípio,

um	meio	e	um	fim	-	a	este	processo	integrado	chamamos	"fluxo

de	trabalho	orientado".

Este	 processo	 compreende	 três	 fases:	 a	 revelação	 RAW,	 o

tratamento	 de	 imagem	 e	 a	 preparação	 para	 saídas.	 E	 todas	 as

fotografias	 que	 estão	 aqui	 plasmadas	 cumpriram	 com	 esse

procedimento	sistemático	e	metódico.	Este	é,	numa	primeira	fase,

uma	intervenção	técnica	que	visa	neutralizar	e	extrair	o	máximo

de	 informação	 em	 bruto,	 recebida	 pelo	 sensor	 de	 imagem,	 e

corrigir	eventuais	problemas.	Para	o	final,	deixamos	o	LGW	(Let's

Get	Wild),	a	fase	criativa	do	processo,	no	qual	os	formandos	são

instigados	a	olhar	para	as	suas	fotografias,	de	forma	pessoal,	e	a

criar	um	conjunto	de	imagens	suas.

Estas	 "Notas	 Soltas",	 na	 sua	 versão	 14,	 não	 são	 um	 ponto	 de

chegada,	antes	um	ponto	de	partida	para	todos	os	formandos.

Aqui	 encontram	 imagens	 da	Marina	 A.	 Melo,	 do	 António

Veloso,	 do	 projeto	 Lisbon	 Guardian,	 do	 Rui	 Pita,	 da

Maria	Helena	Guedes,	da	Helena	Melo,	da	Inês	Peres,	da

Raquel	Bragança,	da	Paula	Pinheiro,	da	Cristina	Alves	 e

da	 Elena	 Santos,	a	quem	agradeço	a	 infindável	paciência	em

me	aturar	ao	longo	de	quase	dois	meses.

Se	 desejar	 obter	 mais	 informações	 acerca	 deste	 ou	 de	 outros

cursos	 incluídos	 na	 oferta	 formativa	 do	 Cenjor	 basta	 visitar	 a

respetiva	página	web	em	www.cenjor.pt.

Ricardo	Dias

Formador	do	Curso	de	Fluxo	Fotográfico	Digital
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Nasceu	no	Hospital	do	Ultramar,	 em	Lisboa,	 em

1967.	 Apaixonada	 pela	 natureza	 e	 pelas	 artes,

frequentou	 o	 curso	 de	 técnica	 de	 meios

audiovisuais	na	António	Arroio.	Trabalhou	como

operadora	 de	 mistura	 de	 imagem	 com	 várias

produtoras	e	em	diversos	programas	de	televisão.

A	fotografia	 ficou	para	a	parte	mais	divertida	da

vida.	 No	 Cenjor,	 refrescou	 e	 adquiriu	 novos

conhecimentos.	

Saiba	mais	em	marinademelo@gmail.com

Marina	A.	Melo

Fotografia	por	Alvaro	A.	Melo
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Nascido	e	residente	em	Lisboa,	é	apaixonado	por

pessoas,	 natureza	 e	 arte.	 Desde	 jovem	 fotografa

como	 observador	 do	 quotidiano.	 No	 início	 dos

anos	 90	 fez	 a	 primeira	 formação	 na	 área	 da

imagem	 (vídeo),	 onde	 veio	 a	 trabalhar.	 Em	 2001

fez	 um	 curso	 na	 AR.CO	 e	 começou	 a	 fotografar

duma	forma	mais	regular.	Há	10	anos	participou

no	 grupo	 fotográfico	 Íris	 e	 fez	 a	 sua	 primeira

exposição	 fotográfica.	 Frequentou	 o	 curso	 pós-

laboral	de	 fotografia	2	na	Sociedade	Nacional	de

Belas	Artes	e	este	curso	de	fluxo	digital	no	Cenjor.

Saiba	mais	em	menteobservadora@gmail.com

António	Veloso

Fotografia	por	Teresa	Valério
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Nasceu	 no	 berço	 que	 gosta	 de	 fotografar.	 A

fotografia	 nasceu	 em	 si	 numa	 viagem

transatlântica	 ao	 nosso	 país	 irmão.	 As	 suas

paisagens,	pessoas,	momentos,	e	o	afamado	Cristo

redentor,	 piscaram-lhe	 o	 olho	para	 os	momentos

decisivos.	 Voltou	 a	 Lisboa,	 a	 musa	 da	 sua

fotografia.	 Nas	 ruas	 anda,	 fala,	 clica,	 perde-se,

encontra-se	 e	 vê	 o	 quotidiano	 que	 mora	 ali.	 No

agora	marca	 encontro	 com	 a	 fotografia	 e	 Lisboa

neste	sobe	e	desce	de	cada	colina.

Saiba	mais	em	www.lisbonguardian.pt

Lisbon	Guardian

Fotografia	por	Luciano	Guedes
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Noutra	vida	 foi	 cônsul	 em	Durban,	na	África	do

Sul,	 professor	 de	 Matemáticas	 Aplicadas	 em

Capetown,	 mais	 conhecida	 em	 Portugal	 pelo

Cabo	 da	 Boa	 Esperança.	 Numa	 outra	 foi	 o

segundo	escriba	do	próprio	Ramessés	II,	o	famoso

terceiro	faraó	da	XIX	dinastia	egípcia.	Hoje,	com	o

nome	 de	 Rui	 Pita,	 é	 paginador	 e	 ilustrador	 de

profissão.	 Diz-se	 também	 capaz	 de	 outras

variadas	valências	artísticas.

Saiba	mais	em	maildopita@gmail.com

Rui	Pita

Fotografia	por	Inês	Peres
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Uma	 avó,	 fora	 do	 tempo,	 contadora	 de	 histórias

por	 vocação	 e	 em	 constante	 descoberta	 de	 si

mesma.

Não	 é	 ela	 que	 cria	 as	 histórias,	 são	 elas	 que	 se

aconchegam	 em	 si,	 para	 nascerem	 e	 crescerem

numa	folha	em	branco.

A	 sua	 vida	 tem	 sido	 um	 longo	 caminho,	 qual

reportagem	 fotográfica	 sem	 filtros	 e	 com

revelações	instantâneas.

Na	verdade,	a	Vida	ensinou-a	a	crescer	no	sentido

inverso	da	idade	constante	no	Cartão	de	Cidadão.

Saiba	mais	em	maria-hgs@hotmail.com

Maria	Helena	Guedes

Fotografia	por	Rita	Carmo
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Gosta	de	viajar,	mas	também	de	descobrir	Lisboa

ou	de	regressar	às	origens	(Guarda,	1967).	Adora

fotografar	 e	 tem	 um	 fraquinho	 por	 retrato.	 Vive

entre	 Portugal	 e	 Moçambique	 e	 é	 autora	 do

blogue	 Moçambique	 e	 por	 aí.	 Fez	 formação	 em

fotografia	 no	 Cenjor	 (Iniciação,	 Digital,

Iluminação	 e	 Fluxo).	 Trabalhou	 23	 anos	 no

Público.		Participou	nas	exposições	200	Anos	Ilha

de	 Moçambique	 (Kulungwana,	 Maputo,	 agosto

2018)	 e	 VêSó	 Zonas	 Cruzadas	 (Franco

Moçambicano,	Maputo,	julho	2019).

Saiba	mais	em	mocambiqueeporai.blogspot.com

Helena	Melo

Fotografia	por	Tiago	Sousa
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Apaixonada	por	música,	dança,	 teatro	 e	 artes	no

geral.	Está	em	busca	de	uma	profissão.

Em	 2019,	 descobriu	 o	 Cenjor,	 começando	 por

aprender	 a	 mexer	 na	 câmara,	 que	 lhe	 foi

oferecida.	 Para	 depois	 perceber	 que	 a	 fotografia

começa	bem	antes	do	aparelho	que	a	regista.

Saiba	mais	em	inesperes1@hotmail.com

Inês	Peres



	40	



	41	



	42	



	43	



	44	



	45	

Mora	 nos	 contrastes.	 É	 frequente	 no	 quarto	 dos

pretos	e	dos	brancos.	Mas	não	nega	a	ambição	de

arco-íris.	Inverte	processos.	Dá	corpo	à	verdade.	É

pretérito	mais	que	 imperfeito,	porque	nem	 todas

as	 dores	 merecem	 um	 divã,	 porque	 por	 cada

desvio	 fechado	há	 toda	uma	autoestrada	para	 se

fazer.	Porque	às	vezes	é	só	preciso	ajustar	o	foco,

medir	bem	a	 luz,	 reenquadrar.	Foi	por	amor	que

aqui	chegou	e	é	por	amor	que	vai	continuar.	

Saiba	mais	em	instagram.com/raquel_braganca

Raquel	Bragança

Fotografia	por	Christian	Lujant
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Formada	 em	 Biologia	 com	 uma	 passagem	 pelo

Conservatório	 de	 Música,	 a	 fotografia	 entra	 na

sua	vida	com	a	necessidade	de	registar	o	trabalho

de	 campo	 que	 fez	 no	 Alentejo.	 Rapidamente	 o

olhar	 se	 perde	 em	 paisagens,	 montes

abandonados,	 pessoas	 e	 animais	 com	 quem	 se

cruza,	 bastidores	 de	 espetáculos,	 pequenos

tesouros	 do	 quotidiano.	 Procura	 no	 Cenjor	 as

ferramentas	 que	 a	 ajudem	 a	 transformar	 as	 suas

fotografias	 nas	 imagens	 que	 vivem	 na	 sua

imaginação.

Saiba	mais	em	about.me/paulapinheiro

Paula	Pinheiro
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Nascida	em	Lisboa,	mudou-se	aos	25	anos	para	a

linha	de	Cascais,	onde	o	sol	é	mais	quente	e	o	mar

e	 a	 serra	 se	 complementam.	 Vive	 atualmente	 na

Parede	e	devido	a	uma	pausa	no	percurso	laboral,

decidiu	investir	numa	formação	em	fotografia,	no

Cenjor.

Preocupada	 com	 o	 ambiente	 e	 a	 sua	 pegada

ecológica,	começou	a	alterar	hábitos	de	consumo,

e	 hoje	 é	 uma	 das	 suas	 jornadas.	 O	 ensino	 e

partilha	 de	 meios	 para	 substituir	 o	 plástico

descartável	 tornou-a	 facilitadora	 de	 transição

ecológica.

Saiba	mais	em	about.me/krisalves

Cristina	Alves

Fotografia	por	José	da	Palma
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Através	de	uma	folha	de	outono	e	das	cores	dos	céus

de	 outubro,	 descobriu	 a	 paixão	 por	 gravar	 o

movimento	 temporal	 através	 da	 imagem.	Depois	 da

natureza	 descobriu	 a	 poesia	 do	 retrato.	 Percorreu	 o

caminho	 da	 fotografia	 onde	 teve	 a	 oportunidade	 de

expor	parte	do	seu	trabalho,	em	2006.	A	vontade	por

mais	 apelou	 ao	 aprofundamento	 de	 conhecimento

técnico	e	artístico	no	Cenjor,	o	que	potencia	e	inspira	os

seus	vários	projetos	em	desenvolvimento.	

Saiba	mais	em	elenasantos.pt

Elena	Santos
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Lembra-se	de	ter	"modificado"	a	primeira	casa	de

banho,	 em	 casa	 dos	 pais,	 há	 mais	 de	 35	 anos.

Chamou-lhe	 "quarto	 escuro",	 tinha	 13	 anos	 e	 a

paixão	por	este	meio	definiu	o	resto	da	sua	vida.

Da	 fotografia	 fez	 profissão,	 primeiro	 como

fotógrafo	 e	 depois	 como	 jornalista	 e,	 mais

recentemente,	como	consultor.

O	 ensino	 atravessa	 a	 sua	 vida	 profissional	 e	 é

formador	 do	 curso	 de	 Fluxo	 Fotográfico	 Digital,

no	Cenjor,	e	editor	deste	"Notas	Soltas".

Saiba	mais	em	about.me/ricardo_dias

Ricardo	Dias
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Salvaguarda-se	 para	 este	 efeito	 a	 utilização	 por	 parte	 do	 Cenjor,

associada	 à	 divulgação	 da	 sua	 atividade	 formativa	 e	 pedagógica,

nomeadamente	do	seu	Curso	de	Fluxo	Fotográfico	Digital.
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